আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের জেয বন্ড স্টেনে এক হাজার স্টকাটি িাকা সংগ্রনহর টসদ্ধান্ত, টবকল্প অর্থায়নের পনর্ একধাপ অগ্রগটি।
সরকানরর টেজস্ব টবটেনয়াগ োোও দািা ও উন্নয়ে সংস্থাগুন ার ঋণ সহায়িার উপর টের্থরিা কমানোর পটরকল্পোর অংশ
টহনসনব পুঁটজবাজার ও টবকল্প উৎস স্টর্নক অর্থ সংগ্রনহর পটরকল্পোর কর্া কনয়ক বের ধনর টিন্তা করনে সরকার। দািা ও
উন্নয়ে সহন াগীনদর স্টর্নক পাওয়া ঋনণর সদসহ আেষটিক শিথ ্রমনম কটনে হওয়ায় সরকার এনে টবকল্প উৎসনকই অটধক
গুরুত্ব স্টদয়া হনে।
অবনশনষ টবকল্প অর্থায়নের পনর্ একধাপ অগ্রগটি হনয়নে। রাজধােীর টবদ্যযৎ র্বনে টবদ্যযৎ, জ্বা াটে ও নটেজ সম্পদ প্রটিমন্ত্রী
েসরু হাটমনদর সর্াপটিনত্ব প্রধােমন্ত্রীর টবদ্যযৎ, জ্বা াটে ও নটেজ সম্পদ টবষয়ক উপনদষ্টা স্টিৌটিক-ই-ই াহী স্টিৌধরী’র
উপটস্থটিনি অর্যন্তরীণ পুঁটজবাজার হনি অর্থ সংগ্রহ টবষয়ক সর্ায় আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের জেয বন্ড স্টেনে এক হাজার স্টকাটি
িাকা সংগ্রহ করার টসদ্ধান্ত স্টেওয়া হনয়নে। সর্ায় অর্থ মন্ত্রণা য়, আইটসটি, ঢাকা েক এক্সনিঞ্জ, েক এক্সনিঞ্জ কটমশে,
এটপএসটসএ ও মন্ত্রণা নয়র টবটর্ন্ন প থানয়র কমথকিথারা উপটস্থি টেন ে।
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের অধীনে েিে এক হাজার ৩৫০ স্টমগাওয়ানির কনয়কটি েিে ইউটেি স্থাপনের একটি প্রকল্প
বাস্তবায়নের জেয এ অর্থ সংগ্রহ করা হনব। এ জেয আইটসটব কযাটপিা মযানেজনমন্ট ও ব্র্যাক ইটপএ ইেনর্েনমন্ট োনম দ্যই
মানিথন্ট বযাংকনক ইসয মযানেজার টেনয়াগ স্টদওয়ার টসদ্ধান্ত হনয়নে। এরই মনধয আইটসটব কযাটপিা মযানেজনমন্টনক ট ড
অযানরঞ্জার (প্রধাে সমন্বয়ক) টেনয়াগ করা হনয়নে। এ টবষনয় আগামী এক মানসর মনধয িটি স্বাক্ষটরি হওয়ার কর্া রনয়নে।
ি টি বেরই প্রাটিষ্ঠাটেক টবটেনয়াগকারীনদর কানে প্রাইনর্ি স্টেসনমনন্টর বন্ড টবট্রমর মাধযনম ৬০০ স্টকাটি িাকা সংগ্রনহর িূোন্ত
টসদ্ধান্ত হনয়নে। বাটক ৪০০ স্টকাটি িাকার পনরািা বা আংটশক অংশ স্টশয়ারবাজানর বন্ড টবট্রমর মাধযনম সংগ্রহ করা হনব। আশুগঞ্জ
পাওয়ার স্টেশনের জেয প্রস্তাটবি বনন্ডর বাটষথক সদহার টেধথারণ করা হনয়নে ৯ শিাংশ।
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশে স্টকাম্পােী ট িঃ ির্া এটপএসটসএ স্টদনশর বৃহত্তম টবদ্যযৎ উৎপাদেকারী সরকাটর মাট কাোধীে
স্টকাম্পাটে। ২০০০ সান র ২৮ জে এটপএসটসএ স্টকাম্পাটে আইে, ১৯৯৪ অে ায়ী টেবটিি হয়। বিথমানে স্টদনশর স্টমাি টবদ্যযৎ
উৎপাদনের ১৬ শিাংশ এটপএসটসএ স্টজাগাে স্টদয়। এটপএসটসএ এর ১০টি ইউটেনি বিথমানে স্টমাি ১৪০১ স্টমগাওয়াি টবদ্যযৎ
উৎপাটদি হনে।

